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  احلمد                             اجلمهورية التونسية
  جملس املنافسة   

   131329القضية عدد:

    2015 أكتوبر 01ريخ القرار: 

  

  ـرارق
 

 أصدر جملس املنافسة القرار الّتايل:

  

لبالد :عيةاملدّ  حممد اخلامس شارع بها مقرّ ، التونسية يف شخص ممثلها القانوين هيئة اخلرباء احملاسبني 

ئبها تونس 95عدد  1002 عمارة السلوان  ،حبي املهرجانمكتبه الكائن  ،غرييباألستاذ املنجي ، 
  ، املنزه األول تونس 10عدد  2

  ،من جهة

الكائن  ،يف شخص ممثلها القانوينصاالت تونس" "اتّ : الشركة الوطنية لالتصاالت عى عليهااملدّ و 

  ، 1053، ضفاف البحرية، تونس ،ها حبدائق البحريةمقرّ 

  .من جهة أخرى

هيئة اخلرباء نيابة عن  األستاذ املنجي الغرييبمة من الدعوى املقدّ  عريضة بعد اإلّطالع على     
لبالد التونسية   "اتصاالت تونس" أعلنت  شركةأنّ واملتضّمنة  2013ماي  16بتاريخ احملاسبني 

"الختيار مراقب  2012لسنة  60عن طلب عروض حتت عدد  2012جانفي  9بتاريخ 
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ت لسنوات   ما من ن كراس الشروط املنظم للصفقة وقد تضمّ  ،2015و 2014و 2013حسا
ا ل خمالفة لقواعد املنافسة وخمالفة شأنه أن يشكّ    وذلك كاآليت:للرتاتيب املعمول 

الذي  1989فيفري  غرةاملؤرخ يف  1989لسنة  9من القانون عدد  13خمالفة أحكام الفصل  -
ت املؤسسات العمومية اليت ال تكتسي صبغة إدارية ختضع إىل مراجعة  على أنّ  ينصّ   جيريهاحسا

لبالد التونسية موضوع من كراس الشروط   2الفصل  يف حني نصّ  ،عضو من هيئة اخلرباء احملاسبني 
يئة اخلرباء احملاسبني الذين هلم املشاركة يف املناقصة تكون للخرباء احملاسبني املرمسّ  أنّ لدعوى على ا ني 

وحيث أن شبكة اخلرباء املعرتف دوليا بتوقيعها شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية معرتف بتوقيعها دوليا. 
فة يف نصوص املهنة وال ميكن  معرّ غريهي جمموعة حمدودة من املكاتب واألخطر أن "شبكات اخلرباء" 

ملقتضيات الفصل  خمالفهو اشرتاط توقيع شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية  فإنّ وعليه ، حتديد هويتهم
   .املشار إليه آنفا 13

املتعلق  2002ديسمرب  17املؤرخ يف  2002لسنة  3158من األمر عدد  7خمالفة الفصل  -
حتديدا مل يتضّمنا طلب العروض وكراس الشروط  اإلعالن عنذلك أّن ، بتنظيم الصفقات العمومية

 3158إبرام الصفقات العمومية طبق األمر عدد  أنّ عتبار  وطنية أو دوليةكانت لطبيعة الصفقة إن  
شفافية اإلجراءات واللجوء إىل و املساواة أمام الطلب العمومي ىل مبادئ خيضع إف الذكر سال

. مطلوبة يف املناقصات الوطنية ضافية غريختضع إىل شروط إ الصفقات الدوليةعلما وأّن ، املنافسة
اخلرباء شارك يف املناقصة أنه "ميكن أن يمن كراس الشروط موضوع هذا الطلب  2الفصل قد تضّمن و 

يئة اخلرباء احملاسبني الذين هلم شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية املعرتف ون جبدول هن املرمسّ احملاسبو 
متجّنبا دولية املناقصة من وطنية إىل يغّري طبيعة الفصل املذكور شرطا  وضع وحيث  .بتوقيعها دوليا"

وهو ما  ،1988لسنة  108الشروط اخلاصة مبشاركة األجنيب طبق ما يقتضيه القانون عدد إدراج 
الشفافية واملنافسة ألنه يتيح لألجنيب املشاركة بطريقة ملتوية أو غري مباشرة  يف العروض  إخرقا ملبديعّد 

  الوطنية.
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املتعلق   1988أوت  18ؤرخ يف امل 1988لسنة  108من القانون عدد  15خمالفة الفصل  -
 شرطا إقصائياتضّمن كراس الشروط ضرورة أّن  بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني 

، يتمّثل يف ضرورة انتماء املراقب إىل شبكات عاملية وهو مصطلح غري موجود يف القانون التونسي
لبالد التونسية احملاسبني وال حيق هلا ممارسة التدقيق اء الشبكات ال تنتمي هليئة اخلرب  خاصة وأنّ 

بد الذي يضع شروطا ال  1988لسنة  108من القانون عدد  15فصل يف ذلك خرق لل ألنّ 
لبالد التونسيةمن توفّ  وال يوجد  ،رها حىت يقع الرتخيص للمحرتفني األجانب ملباشرة نشاطهم 

 ضمن القانون أي إشارة هلذه الشبكات العاملية.

املؤرخ يف  2002لسنة  3158حيث يقتضي األمر عدد  ،تضييق جمال نشاط اخلرباء احملاسبني -
شروط املشاركة يف املنافسة تتضّمن ومية أال املتعلق بتنظيم الصفقات العم 2002ديسمرب  17
  متييز بني املشاركني أو تضييق جمال املنافسة. أّي 

لدعوى وقبوهلا شكال وموضوعا واإلذن تطلب عية املدّ لذا فإّن  ختصاصه  لس التصريح  من ا
لفصكاإلذن برفع املخالفات املخلّ   ،ختاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة عدد مر األ من 10و 7لني ة 

لشروط املتّ  1989لسنة  9قانون عدد المن  13الفصل حكام و 2002لسنة   3158 صلة 
  ضوع العريضة.املضمنة بكراس الشروط مو 

نوفمرب  20بتاريخ على عريضة الدعوى  يف الردّ  عليهاعى املدّ اجلهة تقرير الع على وبعد اإلطّ 
خلصوص أنّ  2013 عىن ممنشأة عمومية على هي الشركة الوطنية لالتصاالت  والذي جاء فيه 

شهدت تغيريا يف شكلها القانوين  وقد ،1989فيفري  غرةاملؤرخ يف  1989لسنة  9القانون عدد 
ى سة عمومية ذات صبغة صناعية وجتارية إىل شركة خفية اإلسم تسمّ لت مبقتضاه من مؤسّ حتوّ 
واعتبارا  .2004أفريل  5املؤرخ يف  2004لسنة  30عدد نون مبقتضى القا "اتصاالت تونس"

لقمتتيعها  فقد متّ  "اتصاالت تونس"للمحيط التنافسي الذي تعمل فيه  عدد انون الستثناء الوارد 
متام القا 2006جوان  12املؤرخ يف  2006لسنة  36 املؤرخ  1989لسنة  9عدد نون واملتعلق 
ملسامهات واملنشآت العمومية  1989فيفري غرة يف  ستثناء ميكن االذي نّص على أنّه  واملتعلق 
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حكام الفصل  تنافسي أو متّ  منشآت عمومية تعمل يف حميط مج إعادة هيكلة عمال  ا وضع بر بشأ
 18و 15مكرر و 11و 11مكرر و 10و 10من هذا القانون من تطبيق أحكام الفصول  23

مر. ويف هذا وت ،نونر من نفس القامكرّ  22و 22و 21و 20و 19و ضبط املؤسسات املعنية 
تطبيق  يقتضيالذي  2006جوان  12املؤرخ يف  2006لسنة  1555األمر عدد اإلطار صدر 

املتعلق  1989املؤرخ يف غرة فيفري  1989لسنة  9نون عدد لثا من القا 22أحكام الفصل 
لفصل   4ملسامهات واملنشآت واملؤسسات العمومية على الشركة الوطنية لالتصاالت حيث جاء 

 2002ري فيف 17املؤرخ يف  2002لسنة  3158"ال تنطبق أحكام األمر عدد يلي:  مامنه 
د شروط الوطنية لالتصاالت وتتوىل هذه الشركة ضبط نظام داخلي حيدّ ة املشار إليه أعاله على الشرك

لصفقات العمومية عتماد املبادئ اخلاصة  ا  ى ما سبق بيانه بناء عل. و إعداد وإبرام وتنفيذ صفقا
بيق األمر املنظم من تط "اتصالت تونس"طرف استثناء الصفقات املربمة من بقوة القانون فقد ّمت 

  للصفقات العمومية.

اشرتاط  من اعتبار أنّ  ةاملّدعيإليه  تعكس ما ذهبأنّه وعلى املّدعى عليها يف رّد كما جاء 
ملعيار الشبكة الدولية يف اخلربة احملاسبية املعرتف بتوقيعها دوليا هو خرق ملبادئ  "اتصاالت تونس"

تصرفا قانونيا يف  يعدّ  "صاالت تونساتّ "ما ذهبت إليه  جه التأكيد على أنّ يتّ فإنه  ،املساواة والشفافية
ة لسن 3158األمر عدد ن م 7من الفصل  3الفقرة أحكام سته إطار ممارستها للحق الذي كرّ 

تباع إجراءات اسإمكانية اتّ  ،عموميا شرتعتبارها م، هاواليت أعطت 2002  تثنائية إذا ما ار
ا  ،ضرورة لذلك بغة اخلصوصية لكل صفقة ر الص"جيب على املشرتي العمومي أن يربّ أنّه حيث جاء 

كما ال حتول هذه اإلجراءات اخلاصة دون اللجوء إىل   ،تطبيق إجراءات استثنائية إلبرامهاتستدعي 
تكمن الصبغة اخلصوصية هلذه الصفقة يف دخول شريك أجنيب يف و  ."ما أمكن ذلكاملنافسة كلّ 

 وتوزيع مراجعة تراتيب تنظيم اهلياكل الداخلية للشركةذلك  ب عنرتّ قد تو  ،ال اتصاالت تونسرأمس
 خمتلف يبّني   modèle de gouvernanceاخليبينها من خالل مثال حوكمة د الصالحيات

 ،إليهتطبيقا ملثال احلوكمة املشار و  مهام اهلياكل التقريرية داخل املؤسسة والعالقة بني كل منها.
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قة من قبل مراقب دقّ املالقوائم املالية حول ير تيجي األجنيب لتقار الشريك االسرتااستجابة لطلب و 
مضائه دوليا ت معرتف  املصادقة على كراس الشروط املتعلق بطلب العروض  تمتّ  ،حسا

الدولية يف اخلربة احملاسبية املعرتف بتوقيعها ن من بني شروطه شرط الشبكة والذي تضمّ  60/2012
  دوليا.

ت حكما أّن الشركة  رصت على أن يكون طلب العروض وطنيا ليشمل مجيع مراقيب احلسا
ا الداخلية واملقتضيات املنطبفق وحاجيمبا يتّ  الذين تتوفر فيهم الشروط املذكورة أعاله قة عليها وما ا

األمر الذي يّتجه معه  يستجيب للتشريع اجلاري به العمل وخاصة املتعلق مبجلة الشركات التجارية
  .دهابرفض الدعوى أصال واحتياطيا بعدم مساعها لتجرّ لكّل هذه األسباب احلكم 

  ير ختم األحباث إىل الطرفني وإىل مندوب احلكومة.ما يفيد توجيه تقر وبعد اإلّطالع على 

على تقرير ختم األحباث األستاذ املنجي غرييب يف الرّد رّد ممثل تقرير وبعد اإلطالع على 
شكال املّدعية  جاهة الدعوى اليت رفعتهاو ثبتت والذي جاء فيه أنه  2015جوان  19بتاريخ املقّدم 

املشاركة يف مناقصة  من كراس الشروط موضوع الدعوى نّص على أنّ  2الفصل  وأنّ وأصال خاّصة 
يئة اخلرباء احملاسبني الذين هلم شبكة دولية ني ، تكون للخرباء احملاسبني املرمسّ "اتصاالت تونس"شركة 

ء حّدا للمنافسة يف السوق وإقصاهذا الشرط  ويعترب وليا.ة يف احملاسبة معرتف بتوقيعها ديف اخلرب 
   ضمنيا لشرحية واسعة من اخلرباء احملاسبني من املشاركة يف املناقصة.

جمربة على احرتام املبادئ األساسية ، الشركة الوطنية لإلتصاالت رغم صبغتها التجارية أنّ كما 
العامة لقواعد املنافسة ومنها املساواة أمام الطلب العمومي واحرتام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية يف 

قصر املشاركة يف املناقصة على احملاسبني الذين هلم شبكة  ذلك أنّ  ،اإلجراءات واللجوء إىل املنافسة
  :التاليةملبادئ الثالثة  ذلكك  دولية يف اخلربة احملاسبية خيلّ 
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ملساواة بني مكاتب اخلرباء احملاسبني التونسيني يف املشاركة يف املناقصة، وذلك بتمييز بعضهم  -
رباء احملاسبني ليس استنادا إىل معايري موضوعية عامة وجمّردة خيضع هلا كل اخل ،عن البعض اآلخر
 لبالد التونسية 

   ،ارتباطها بشركات أجنبيةا بسبب تكافئ الفرص وذلك مبنح جمموعة معّينة امتياز ب -

عتبار أنّ  - شرط اإلنتماء أو اإلرتباط بشبكة دولية، يفتح  يف املطلق  لشفافية يف اإلجراءات، 
القانون املنّظم ملهنة اخلرباء  نّ أن لشركات تشارك يف الباطن وال تظهر يف الواجهة، فضال ع

احملاسبني ال ينّص على تعريف الشبكات الدولية وال ينّظم طريقة التعامل معها أو مراقبتها، ممّا 
ا يف مركز املناول يف حني أنّ  مشاركته  جيعلها خارج كل األطر القانونية املنظمة، ويصبح املرتبط 

  .شكل املشارك الكامل أو احلقيقيبتكون 

 20بعد اإلطالع على ملحوظات مندوب احلكومة املسجلة بكتابة جملس املنافسة بتاريخ و 
انتهت إىل اقرتاح رفض الدعوى لعدم انضوائها حتت طائلة ختّصصه وفق واليت  2015جويلية 

  منه. 5أحكام جملس املنافسة وخاصة الفصل 

واملتعّلق  1991جويلية  29املؤرّخ يف  1991لسنة  64وبعد اإلّطالع على القانون عدد 
لنصوص الالحقة له وآخرها القانون عدد   2005لسنة  60ملنافسة واألسعار مثلما نّقح ومتّم 

  .2005جويلية  18املؤرّخ يف 

واملتعّلق  2006 فيفري 15املؤرّخ يف  2006لسنة  477وبعد اإلّطالع على األمر عدد   
  .بضبط التنظيم اإلداري واملايل وسري أعمال جملس املنافسة

مللف لطريقة  وبعد اإلّطالع على بقّية األوراق املظروفة  وعلى ما يفيد استدعاء األطراف 
ا تال املقرّ  2015جويلية  23القانونية جللسة املرافعة املعّينة ليوم  د وليد القاين نيابة عن ر السيّ و

السيدة فاطمة األمني ملّخصا من تقرير ختم األحباث. وحضرت األستاذة القروي نيابة عن زميلته 
لبالد التونسية وأعلنت أنّ  ئب املّدعية هيئة اخلرباء احملاسبني  هذا  زميلها األستاذ املنجي غرييب 
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الشركة الوطنية  األخري يتمّسك مبا قّدمه يف عريضة الدعوى. ومل حيضر من ميّثل املّدعى عليها
ا املظروفة  ،لإلتصاالت وقد بلغها اإلستدعاء يل ملحوظا وتلت مندوبة احلكومة السيدة هيام 

مللف.    نسخة منها 

حلكم جبلسة يوم  لس حجز القضية للمفاوضة والتصريح  جويلية  30وإثر ذلك قرر ا
2015 .  

لس التمديد يف ا و  أكتوبر  1جل املفاوضة إىل جلسة يوم أبعد املفوضة القانونية قّرر ا
2015.  

ا وبعد    :املفاوضة القانونية، صّرح مبا يليو

  من حيث الشكل:

  حيث قّدمت الّدعوى ممن له الصفة واملصلحة مما يّتجه معه قبوهلا شكال

  :األصلمن حيث 

 عن السوق املرجعية  .1

ت ميدان املعروضة يف ات اخلدم السوق املرجعّية يف لتتمثّ  الرقابة احملاسبية والتدقيق يف حسا
 مكاتب اخلرباء احملاسبنيهلذه اخلدمات وتكون فيها  ةتكون فيها عارضاليت "اتصاالت تونس" شركة 

  هي املسدية هلذه اخلدمات. 

مللفظل مهام التدقيق حسب ما ورد يف وثيقة الشروط التعاقدية املوتتمثّ    : يف روفة 

طبقا للمعايري احملاسبية  "اتصاالت تونسب"للقوائم املالية اخلاصة السنوي التدقيق القانوين  -
  ،التونسية
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ت القانوين التدقيق ال - اتصاالت "لشركة  comptes consolidésاملوّحدة سنوي للحسا
  ،طبقا للمعايري احملاسبية التونسية "تونس

  ،الغرضتقرير يف وإصدار  "اتصاالت تونس"للصندوق اإلجتماعي لشركة تدقيق سنوي  -
ت اخلاصة التصاالت تونستدقيق  -   ،الغرضتقرير يف وإصدار  فصلي للحسا
ت املوّحدة لشركة اتصاالت تونس  - وملعايري  طبقا للمعايري احملاسبية التونسيةتدقيق فصلي للحسا

IFRS  الغرضتقرير يف وإصدار  
 لكل فروع  جممع "اتصاالت تونس"،مراجعة فصلية حمدودة  -

ا العمل يف جمال التدقيق على تطبيق التعليمات  - املطلوبة من طرف  IFRSوضعيات اجلاري 
ت للشريك اإلسرتاتيجي   .مراقب حسا

الختيار مراقب  2012لسنة  60طلب عروض حتت عدد موضوع املشار إليها تعترب املهام و 
ت لسنوات   صاالت ات"خدمات شركة  أنّ عتبار سوقا هامة  2015و 2014و 2013حسا

بكة اهلاتف القار بنسبة تقارب وضعية هيمنة على شهي يف و ، حناء اجلمهوريةكامل أتغّطي   "تونس
التدقيق مهّمة ومن شأن امتداد  .% 35نسبة اهلاتف اجلوال  ، وتبلغ حّصتها من نشاط 90%

ت شركة هاّمة يف جمال ثالث سنوات ولة إىل اخلبري احملاسب على املوكوالرقابة  وتعّلقها حبسا
مع مسعة جتارية هامة وخربة يف ميدان اإلتصاالت، أن يكسب اخلبري احملاسب املتعاقد  مع هذا ا

  االتصاالت.

 املمارسات املثارةعن  .2

ا  "اتصاالت تونسشركة "عية على تعيب املدّ حيث  ا العمل عند إعال خمالفتها للقوانني اجلاري 
ت لسنوات  2012ة نلس 60على طلب العروض عدد   2013و  2012الختيار مراقب حسا

 واألمر عدد املتعلق مبهنة اخلرباء احملاسبني  1988لسنة  108عدد  قانونالوخاّصة منها  2015و
 تضمني كراسفضال عن ، العمومية وتنفيذ الصفقاتاملتعلق بكيفية عقد  2002لسنة  3158
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قصائية تستبعد من خالهلا مكاتب اخلرباء احملاسبني الذين الشروط موضوع طلب العروض شروطا إ
مضائهم دوليا.    ليس هلم شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية ومعرتف 

ضمن إجراءات األعمال صنف هذه  لئنو أنّه على  قضاء جملس املنافسة فقهاستقّر حيث و 
لنسبة أقّر انه فإالقاضي اإلداري النظر فيها إىل اختصاص اليت يرجع عمومية و الصفقة ال ختصاصه 

ألمر  للمنشآت العمومية اليت خضعت إلعادة هيكلة وتعمل يف حميط تنافسي، واملنصوص عليها 
لعمومية اليت ا املنشآتد  قائمة الذي حيدّ و   2007جوان  4املؤرخ يف  2007لسنة  1330عدد 

لصفقات العمومية. ا للتزود مبواد وخدمات إىل الرتاتيب اخلاصة    ال ختضع طلبا

عادة هيكلة الشركة الوطنية  حيثو  منها تصاالت وخاصة لالثبت من النصوص القانونية املتعلقة 
إعفاء أنه قد ّمت  2006جوان  12املؤرخ يف  2006لسنة   1555من األمر عدد   4الفصل 

غري أنّه مع اتصاالت" من تطبيق إجراءات األمر املتعلق بعقد وتنفيذ الصفقات العمومية، "جم
عتبارها مشرت عموميا ّ و  وهو جمربة على احرتام املبادئ األساسية العامة لقواعد املنافسةتكون ا ، فإ

املنافية لقواعد املنافسة واليت  تلنظر يف اإلجراءات واإلخالالجملس املنافسة خمتصا  ما يصبح معه
من أبرزها املساواة أمام الطلب العمومي وتكافئ الفرص والشفافية يف اإلجراءات واللجوء إىل 

  املنافسة.

ئق الصفقة أن شركة" اتصاالت تونس" إىل لرجوع وحيث تبّني  نت بكراس الشروط ضمّ قد و
ملشاركة يفواملالحق املتّ  ا شرطا ال يسمح  التونسيني طلب العروض ملكاتب اخلرباء  احملاسبني  صلة 

  . الذين ليس هلم شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية

اليت تعمل يف احملاسبة مكاتب اخلربة  نّ وحيث وتطبيقا لكراس الشروط املتضمن هلذا الشرط فإ
املشاركة يف طلب العروض ال ميكنها شبكة دولية يف اخلربة احملاسبية واليت ليست هلا لسوق التونسية 

ت شركة يف لتدقيق املتعّلق    . "اتصاالت تونس"حسا
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جاء تطبيقا لطلب الشريك ّن ذلك  وضعها للّشرط املذكوروحيث بّررت الشركة املّدعى عليها 
ة من املكاتب الناشطة يف السوق م الفرق يف اخلدمات املقدّ دون أن تبّني  األجنيباإلسرتاتيجي 

  التونسية واملكاتب الناشطة خارجه.

املنظم للمسامهات و  1989فيفري  غرةخ يف املؤرّ  1989لسنة  9عدد القانون أوكل وحيث 
ت املنشآت  إىل  "اتصاالت تونس"اليت من ضمنها شركة واملنشآت العمومية مهمة مراقبة حسا

لبالد     .التونسيةاخلرباء احملاسبني 

ئق الصفقة وحيث  تيف السابق إسناد  مت هأنموضوع الدعوى ثبت من و  التدقيق يف حسا
   .سابقةعشر سنوات ني ملدة يحماسبني تونسمكاتب خرباء إىل  "تصاالت تونس"اشركة 

املتعلق بتحوير  1988أوت  18خ يف املؤرّ  1988لسنة  108دد عالقانون وحيث مل يتضّمن 
اليت نّصت عليها كراس شروط صفقة  لشبكة الدوليةل اتعريف التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني

لتايل، شركة اتصاالت تونس ما يربّره ليس له يعترب شرطا إقصائيا  الشرط الوارد بكراس الشروط  فإنّ و
ومن ، ميكن هلم املشاركة يف هذه الصفقةين املطلوبة من اخلرباء احملاسبني الذالكفاءة واخلربة جانب من 

أمام عدد كبري من مكاتب حاجزا عند تطبيقه شأن إدراج مثل هذا الشرط بكراس الشروط أن ميّثل 
  . للمشاركة يف طلب العروض التونسيني احملاسبنياخلرباء 

فق متنع األعمال املتّ "جديد من قانون املنافسة واألسعار أنّه  5الفصل أحكام  وحيث اقتضت
  . "ملنافسة الّ يكون موضوعها أو أثرها خم عليها والتحالفات واإلتفاقيات الصرحية أو الضمنية اليت

بوضعها شروطا إقصائية أمام عدد كبري  "اتصاالت تونس"شركة يف هدي ما تقّدم وحيث تعترب 
عدم امتالكهم لشبكة  ّجةحباملرّمسني جبدول اخلرباء احملاسبني التونسيني احملاسبني من مكاتب اخلرباء 

  .خمّلة بقواعد املنافسةقد أتت ممارسة  دولية
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